BIZITZAREN AGERPENAK
- Jarraipena I I I — AFEKTOZKO BIZITZA.
Afektozko bi<zitza da azkor-aroan punturik elkorrena eta zal~
llena. Afektozko bizitza ez da azten eta azkortzen berdin persona guztitaa; kontrarioz, pereona bakoitzagan martxa desberdina eramaten du»
Eta zergatik gertatzen da onela? Begira» errez
ulertzen da. Persona bakoitzak nolatasun berezi™
ak dakartzi jaoitzetik; bestaldetik berxiz, bakoit.za auzo diferentean. bizl da ta orregatik an—
biente diferentean, eta danok dakigu ze alderdi
billatzen dan, eeate baterako, kaleko ta baserriko mutikoen artean. Datu auek naiko ditugu arazo
edo problema oaen zailtasuna ulertzeko edo beintzat problemaren zailtasuna nugtdik datorren 3a^i"
teko.
Beste gauzetan, gutxi gora bera danak
berdin ^okatzen dute; emen ez, ordeaj arazo ontan bakoit2ak bide bereziak daramazki.
LEKENGO AGERRALDIA. B Q
urte arte>
Jaoiberriaren. biozkada guzttak miñezkoetan sortatu ditzazkegu eta garbai edo sentimentu oiek negarrarekin eta orruekin agertzen ditu umeak. Gar-

bai alai ta atsegiñak urrengo illetan datozkio
ta atsegin au irribarrez, algaraz eta gorpuzkien
mobimentuz adierazten ditu*
Lenengo manifestazio auek berezkoak dira. Adimenaren aztarnik ere ez dauka oraindik*
dan-danak berezkoak dira, aberetxoenak bezela.Manifestazio olek animarenak dira ta prozeso organikoekin bat eginda daudelako, kanpotik ere agertu egiten ditu.
Iru, lau, bost urtekin aurrak afektozko bizitz arrigarria dauka ta guztiz berekoia.
Aldameneko guztiak bost ajola zaizkio berarl; be
retzako ta beregan bizi da, mundu guztiaren nagusi bailitzan. Ala ere, errex aztertu ta esplikatzen da. Aurrak alde batetik kontzientzi extua
dauka, beetetik momentuko bizitza bizi du, orregatik dana beretzat nai du: gutxiegi izaten ez
badu ala ereJ
Manifestazio onen nolatasun edo karakkarakteristikak
auetxek dira: afekuozko reazio beroak
eta denbora gutxikoak, zirika berri baten. aurrean reazio azkar bat, eta egoera batetik bestera
errex pasatzea.
Geldiro-geldiro afektoak bere buruarekin txertatzen ditu eta zipozkeria ta arrokeria
azaltzen asten dira aurragan, Geroxeago, lotsa
cre, berekixa bezela, etorriko zaio, eta laugarrengo urtearen azken aldera gaizki egiñaren damua eta damuarekin batera oker egiñaren bildurra ere sartuko zaio.
Garai ontan umeak aldamenekoekin euki~
tzen asten dan erlazioak çzxn ditzazkegu Freud
psikoanalistak esplikatzen dituan bezela esplikatu. Izan ere, Freud jaunak, dana "libido" berezi
baten bidez espllkatzen du; baiña au gutxi jakitea da ta asko esatea.Ez gaitzatela, ba, teori
aprioristiku auekin engañatu, beste amaika engañatzen dituzten bezela.
Dana dala, erlazio oien esplikazioa •maten ez dakigala e3anda, atuie bakarrik artu bear dugu ziurra bezela: garai ontan sinpatia ta
antipatiafi azaltzen ari dirala pixkana pixkana;
eta ;jazo do kasu batzutan apeta edo zeloak ere
bai. Askotan uste oi dugu ankerrak eta biotz gogorrekoak dirala umeak. BaiSa aur-adimenaren es-
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tutasima ikusita, egoismuak, ontasunak, maitasunak
nak, bekaizkeriak eta beste orrelako konzetuak
ez daukate esanai berdiña gizonel edo umeei esarritakoan. Ain zuzen ere umea geienetan. inpresio
nista da; inpresio aundiena eraaten dionagana Itzultzen da besteri kontu egin gabe. Orregatik
momentu batetik bestera gauza diferenteakin dago
Askotan matrailletako malkoak legortu baiño lenago, parre-algara izugarriak egiten ditu. Eta
au zergatik dala
uste duzute? Ona emen: umeak ez
dauka oraindik nmasa enzefalika" esaten zaion
xistema nerbiosoko parte ori bear bezela azkortua; onegatik, artzen ditun inpresioak ezin dute
zaiñik bota ta orregatik aldatzen dituzte ain az
kar inpresioak.
BIGARREN AGERRALDIA g e i t i k ^
^
te. Onen berezitasuna zera cia, aurraren gizarterako zaletasun ta joera inugarrla? lagunekin beti jolasean ibiili aat du uiaeak eta xagunak aukeratzeko ez da fijatzen.. geienetan &e kualidade
dauzkaten aldamenean ikusten ditua bere parekoak.
Maiz, lenengo alkar Ikusten dutenetik adiskide
biurtzen dira, leendik lagunik ez daukatelako edo urruti dauzkatelako t.a.
IRUGARREN AGERRALDIA B i 2 ñ r , a r 0 8 l f p u b e r .
tadea, Len ikusi gendunez, umeak aro ontan, gorputzeko azitze ta azkortza aundia egtten du ta onen ondora bezela arazo asko sortzen zaizkio, esate baterako, sesu-araz.oa ta probleiaa onek influentsi edo eragipen sakona dauka bere animagan,
G-ero animaren azkortza dator eta orregatik leen
kanpotik zerabilzkin ajola guztiak: burrura alda™
tzen aaizkio» Onezaz gaiñeras zaarragoen lconpre
BIO ezak gazteen problemak aundiagoak ta u^ariagoajc eglten ditu. Askotaa baztertuta uzten dituzte gazteak garai ontan, iñoiz baiño laguntaa geiago bear duten garai gaizto ontan» Orregatik gaztea ei-realidadetik kanpo erten da, bereg^n, bere
baitaa sartzen da, bere afektozko mundu garratz
^aioberrian.
LAUGARREN AGERRALDIA malSLU^oge±
urte.
Graatearoa. Gaztearen afektozko bizitza bi fakto
rek osatzen dute: leenen maitasunak ta bigarrener
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Gaztea beti berrizale; gaztea bere ametsekin, idealekin ta leiadura izugarriekin, gauza berrien atzetik dabil beti.
Orain aroa txepela deritzaio, etzaio
batere atsegln eta bizi duan momentuaren aurrean
bakarrik sentitzen du bere burua. Orregatik gorrotagarria irizten dio txepeltasun oni eta muturrean joko balu bezela min ematen dio» Etor aroak, berriz, ardura damaio ta orain daukanarekin naigabetuta eta eskutan ez daukanaren naian
goibel biurtzen da edo bestela oeo blgurri egiten da, baiña onela, egoera ontan ezin dute iraun
eta beste persona batengana jotzen dute gaixo dagona medikuarena bezela, bere zoritxarrak ontatzera, ordaiñez indarra eman dezaion eta piztu
dezan bizitza berri batera.
Baiña xelebria da, gaztearen goibeltasunak
sunak oiñarririk ez dauka ezeregan, orregatik nik
esango nuke ezerezean dauzkala sustraiak. Ain
zuzen ere oietako sustrai bat zera izango litzake, berak bere buruari artu dion konzeptoa eta
beste bat, bera bakarrik dagola Biunduan sufritzen
duna uste izatea. Ager aldi au danak pasatzen dute. Aita Gemelli'k dio: Eguneroko guztletan agertzen dala onako au; "nork esango ote lidake zer
dan goibeltasuna? Ez nau ezerk betetzen» zerbait
palta dut
biotzean eta ezdakit zer dan palta zaidan au.M Bestaldetik berriz, gezurra dirudi balna egia da, gazteari goibeltasuna nagusitzen zaionean, goibel dagoneko une au oso atsegin egiten
zaio, orregatik bere barruan artzen du explikatu
eziñezko poz aundi bat. Au da egia.
Asebete eziñarekin batera, inguruan
dauzkanenganako deskonfiantza eta kezka ere sortzen zaizkio. Au ere gauza arrigarrla da, gazteak
oraln bear du konfiantza euki ta berak apropos
ez artzen. Au arrokeriaren azi bat da; askatasuna ta esi guztien gaiñetiko llbertade naiak sortzen dizkion aziak. Azkenean gauza auek danak,
ots: goibeltasuaak, asebete eziñak, libertade
naiak tab. ... adiskidetasunera dararaate gaztea.
Baiña adiskidetasun onek ba-dauka bere berezitasuca eta zera da, gazteak garai ontan ez duala

oo billatzen adiskidetasuna lagun orri laguntzearren,
bere aultasunagatik baizik, bere buruak lagun ba~
ten bearra daukalako baizik. Bere burua beste ba
tek maitatua,ulertua ta zuzendua ikusi nai du
gazteak. Orregatik bera baiño zaarragoa rleB bati
bere arazoak kontatu naiez irrikatzec egon oi da,
8ta uste osoko bat billatzen duanean bere kontuak
ari esatea bai atsegiña izaten zaiola»
Laguntzaren beartasun onek askotan beste sexuko personekin nsaltasunezko relazioak artzera bultzatzen du ( baiña maitasun au ez da aragizkoa, espirituzkoa baifio eta idealistarra eta
orregatlk garbia, garbitasun ontan jarraitzen badu ondo egingo dio relazio onek.
IV.- GIZARTEKO SENTIMENTUAK
LENENGO AGERRALDIA.
Amax urterarte» Eortzi urte baino lenago, aurra ez da gauza gizarteko relazioak kontuan artzeko. Beraz, manifestazio
ontan aurrak bizi dltun gizarteko relazioak, beste persona batenganako afektozko relazioak besterik ez dira. Umearen altruismoa egoismoa da. Orre^atlk, auerrak ez du iñor maite bere maitasuna inori zor diolakoan, bera maite d&aaten baizik.
Aurraren lema auxe da: ongi eglten didazutelako
maitako zaituet.
Lenengotik tore amari bakarrik dagio irri. Gizartekotasunaren aurrenengo izpiak, lenengo urtearen azken »14era agertu ci ditu, beste
personekin jolasean-da asten daneaa. Garai ontan
orobat aeten da bere kidtkoekin lagun izaten. G-ero
mintzoa agertzen zaionear bere modukoekin 1 tzegi-teko ta alkar artzeko erabiltzen du erabiltsen du
gizarterako sortua danez. Eta gizartea nola eortu dan eta ze nolako. mienbro dan ikusteko naikoa
da bere iolasa ikustea. Ain zuzen ere lenengo bakarrik iokatuko du, gero bera baiHo sarrago diraneki£ iBiltzea gustatzen zaio; irugarrenez lagunak
osagarri bakarrik ditu, bera nagusi ta lenen; lau~
garrengoz, bere kidekoekin asten da.
Ikusi deaagun orain zortzi urtekoaurraren gizartekotasun asiberria. Ortarako egokiena,
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bere jolasaren karakterak aatertzea deritzait. Lenen, aurrak ez du iñor artzen laguntzat aukeratuz,
kanpoko faktoreak bultzatuz baizik. Esate baterako, eskolan ondoan daudelako edo etxeak oso urrean dauzkatelako. Bigarren, aurrak ez du bein ere
begiz ^otzen geien balio duana, momentu oietan
geien agertzen dana baiño. Irugarren, aurrak naiago du bera baiño zarrago diranekin jokatu, oraindik imitazioz bizi baida. Laugarren, aurrak iru,
lau urtekin, jolaserako bakarrik batuko dira.
BIGARREU AGERRALDIA. B i 2 a r _ a r o a . P a u s 0
bat geiago ematen du, gizartean sakonago sartuz.
Garai ontan gizartean sakonago sartzen dala esan
dut ta ain zuzen ere alaxe da. Gazteak momentu ontantxe dauka soziabilidadearen momenturik goxoena. Ta gaiaera bere afektozko ta gogozko disposizloak borondatearekin kontrolatzen ditu ^rain; orre
gatik soziabilidade garaituena oralntxe dauka.
Gaztearen gizartea, eskola ta lagunak dira; gi~
zarte ala ta ameslaria, orregatik etxean anairik
billatzen ez badu, naigabetu egiten da; jolaserako ta bizitzarako lagunak nai ditu. Onela Izan
bear du gaiñera, bestela bakarrik azten danak ez
ditu azkortzen, bear ainbat, adimenaren bizkortasun eta bere joerak* Bera baiño aundiagoekin eta txikiagoekin, azkarragoekin eta tontoxeagoekin
bizi ta azi izan danak bai ederki azkortzen ditula
bere nolatasunak.
IRUGAHEEN AGEHHALDIA. G a z t e a r o a . G e m e ^
lli'ren ustez, manifestazio onen karakterak auetxek dira: adiskidetasun ta askatasun nai.
Adiskidetasunari buruz zerbait esan dut
lenago ta leen esana naikoa izango da. Orain, lerro gutxitan bedere, askatasun-problemari buruz ^ardua bearko.
Umeetako errebelioa afektozko jantziarekin azaltzen da. Koskortuagoen errebelioa, berriz,
adimenaren osotasuna beregan sentitzen dualako izaten da. Bakarrik ere naikoak ba-dirala sentitzen
dute ta orregatlk beren gaiñekoengandik baztertu
egiten dira: ez dute aolku ta lezio bearrik. Bizar-aroan zarrago ta edukalarien ulertu ezagatik
baztertzen dira. Naiago dute bakarrik bizi nai
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dutena egiñez, legerik gozoena legerik ea eukitzea
dutelako ta onela beren naia egitea. Baiña beste
arraoieren bat ere ba-dago oraindik: libertadea,
askatasuna alegia. (Jazteak auxe du maiteena: 11bertadea. Eta libertadea bearrezkoa da edukazioan; persona bat ondo osatzeko, askatuta egon
bear du, aerbait beiñik bein, bestela automata
bezela izango da, iritzi propiorlk gabekoa.
Baiña, mutikoa, ta bizarduna ez dira ondo ibiltzeko gauza. Zergatlk nai izat.en dute or~
duan libertadea? Beglra, baloreen erlatibutasunagatik. Aurra, mutikoa ta bizarduna ez dira gogal
edo kanzetu bat baliatzeko ta idea bat bestea
baiño geifist naitatzeko lain. Barruan daukaten
^oera ezezagun baten atzetik dijoaz betl ta eglnkizun guztietan askatasuna sortzeko lan dagite
eta dana bere gustoen araura. Agerraldi guztiotan eta gaztearoan ez daukate oraindik bizitzaren
perspektiba garbirik eta onekin esplikatu ditezke
gauza asko»
Mitikotan, aekatasunerako leiadura edo
aspirazio illun bat besterik ez da agertzen. Gaztearoan tinkatzen da leiadura au ta beti bakoitzak
bere personalidadea gordetze-arren. Gazteak onexegatik nai du askatasuna, bere nolatasuna sendotzearren eta beste guztiakr aintzakotzat artu dezaten, so egin dezaioten. fa jokaera onek manifestazio polit bat jartzen digu begien aurrean: askotan bere askatasunatzaz antzi egiten dala dirudi,
gizarteko gizasemeen alde aakatasuna eskatzeko.
Beste manifestazio bat zera da, aitarengandik
baztertzeko joera ta naia» Bestaldetik aitak,
Semearen jabe dala ba»dakl eta emendik sortzen dira etxean istillu koxkorrak, batzutan agirian eta
bestetan izkutuan.
Itz bitani gaztea edozein zalapartaren
atzetik dabil beti, askatasuri billa. Orregatik biurria ta naigabetua izan oi da, zergatik eta zer
nai duan ere jakiteke. Eta aldi au gazte guztiak
igarotzen dute, pasaiso ontan pasatzen ez dana ez
da guztiz normala izango.
V,- ERLIJIOZKO SENTIMENTUAK.
Gure fedeak
eskatzen duan siñismena artzeko personalidade oso-
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tua eukl bear da. Ain euzen ere, siñismena artzeko adimenezko ta borondatezko egintza osoak bear
dira. Baiña erlijiozko sentimentu ontan berezko
zerbait ere ba~dago. Ptantu auek gogoan ditugula,
ikusi dezagun nola azten dan uinegan erlijiozko
sentimentua.
LENENGO AGERRALDIA.
Amar urte arte.
Nork ez du ikusi aur bat, lau edo bost urteko
aur bat, begirune etasumetasun aundienarekin
belaunikaturik errezatzen bezela? Ba, au erlijiotasun
tasun ^oera garbi bat daukalako da, ez adimenak
lan dagialako, adimena askoz geroago azaltzen
da. Agerraldi ontako erlijiozko bizitza, bere
egozentrismuareia eskutik dabil eta orrela alaitaeunaren eta bildurraren erdian zalantzan dabil.
Lenengo urtetan erlijiosoak aundiak dira beretzat
eta bestaldetik misteriodun xamarrak.
Adimenaren laua azten dijoan eran, Jainkoa
koa ta bere tronua familikoago ta gertuago sentitzen ditu.
BIGARREN AGERRALDIA.
Bizar-aroko estutaçuna. Aurrerago ere esan dugu eta enten ere aitatzea ez da gaizkt egongoj bizarduna bera bakarrik
naikoa dala uste izaten du, orregatiS: zarragoak
edo gaiSekoak ematen diakien gogoai edo konzeptu
guztiak oinperatuko lituzkete al balute; erlijio
gauzetan ere berdin gertatzen zaio, ikusi ta sentitzen ez duana ez du ondo artzen» Estutasun gogorra da, baina Jainkoari eskerrak denpora gutxikoa. Dana konturatu eziñekoa biurtzen zaio bizardunari, ez du aee betetzen ezerk eta bere buruak
ere lanak ematen dizkio ta gero erremate bezela
goibeltasima eman arazten dioten beste milla
gauza inguratzen. zaizkio'. Ezagutzen ez duan raunduan agertzen da eta beti galdera au bere barnean:
Zeiñengan jarriko dut uste osoa ta zeiñi siñistuko diot? Ba ote dago munduan neri lagundu dezai«dakenik? Beraz, gazteak laguntza bat nai du, laguntza maitekor bat, bere egoera aintzakotzat
artuko lukean persona bat.

- 7? Bta problema onen erabakia JeBus'en i~
kuspena edo bisioa izaten da, Jesus bere jainkozko
ko edertasun ta maitasunarekin. Geroztlk, katoliko
ko edo protestanta izan, Jesukristo'ren Ideala
beregan berriro egiteko nai bero bat sortzen zaio, batez ere beste gazte batengan blrregin da ikusten badu. Une ontan, mutikoak alderdi aktibua
artzen du erlijiotik. Orregatik, dogma edo sinistu bearreko egietan lan egitea etzaio batere gustatzen.
Dogma guztiak ontzat artu eta kito, ortik aurrera ez ezer jakin nai gai ontan. Xontrarioz, gizarteko ta moraleko legean artzen ditu
gogo biziz, orregatik iñolaa ere perfekzioko elburu bat artu ta lortu nai du gauza guztien gaiñetik. Edertasun santu batekin betetako ideal
batek indarrez bereganatzen du gaztee ta onek ilusio sutsuenarekin bere egiten du.
IRUGARREN AGERRALDIA. G a 2 t e a r o a n . B a i .
ña gazteak ez dauka errealidadearen konturik eta
oztopo askoren aurrean bere egiñalak auts egiten
dirala ikusiz etsi egiten du« Eta era berean elizkoiak dirala aitortzen dutenak esamiñatuz, ikusten duanean beren eginbearrak ardurarik gabe egiten dituztela eta oraindik okerrago darta elizkoi
diran oiek bere buruak enganatuz dabiltzala ikustean, desilusioz betetzen dirft* Beste askotan,
munduko gobprnu asko gizon gaiztoen menpean daudela ikustean ere arrituta gelditeeii dira.
Desilusio onegatik leen aaite zuana baztertu egiten du, leen lilluratzen zuan ideal arek
amorrazioa ematen dio. Grain erlijioko problema
au adimenaren argiarekin aztertu nai du, argi orrekin ikusten duana bakarrik eta ezer ez geiago.
Zientziz billatu nai dana .'; baiña gazteak ez dauka preparaziorik, ez dauka metcdufclk eta onela
zer egingo du? Ezerez. Orregatik, lenengotik dana
galtzeko zorian jartzen da, baiña borondate onez
ikasten badu, zientzi-gose orretxek berorrek erakusten dio adimenaren argia ez dala ezer, gizonaren aktibldadeak berez ezin ase ditzazkela bere
biotzaren deseo eta nai guztiak. Orduan Jainkoarengana jotzen du berriro eta xume, apal artzen
du giza-goitiko jakintza ta pozik gelditaeñ da
gauaa guztien gaiñetlk Jainko maitalearen seme da-

~ 75 la sinisten duanean.
71.- JOMUGAREN AGERTZEA. M u t l k o a k e 2
dauka idealik, ba dakiaute zergatik? Bai, ba-dakizute danok, baina nik esan egingo dizuet berriro emen: bizitzaren ajolarik ez dualako oraindik
mutikoak. (Jeroxeago, amairu amalau urte dituanean, sortzen zaio ideal edo jomuga bat, baiña elburu onek gizonaren fase ontako karakterak dauzka, eta karakterik nagueiena subjetiblemua nola
dan, bizardunaren ideala ere subjetibua izango
da. Sarai ontan oraindik ez da ezagutzen errealidadea
dadea bere Izatez dan bezela eta momentu ontan
eratzen dlran idealak fantasi beroak ezagutzen
duan errealidadearen arauz eratuak daude. Orregatik afektozko bizitza bero eta gaiñeztuagatik eta blzitza orri derizkionez, bizardunaren idealak
beroak, sutsuak lzan bear dute nai ta nai ez, eta
era berean arrlgari*iak eta izugarriak alde guztietatik. Ideal auen karekterik nagusienak auetxek
dira: pentsatu eta gero keaen guztlz jarraitzeko
artu duten jomuga ori, ezagutzen dtlten persona
batengan koijkretatzen dala. Gaiñera, ideal oiek
artzean, bittz barruan sentitzen duie biarko egunean $ama onekoak, blzitzea merezi dutea idea
eta gauza aundien zerbitzari eta onrrauak izateko ametea; amets onek asko kilimatzen ditu.
Ala ta guztiz ere egizko idealik ez
dago mutikotan eta bizardvin garaian. Personalidadea
dadea eltzen asten danean, eta bizitza benetan
artzen danean etorriko da egizko jomuga. Garai
au gaztearoa da. Eguaeroko bizitzaren busti aldietan eta glzonen mlxeriak ikusiz, idealismu
bizlegiak itzali egiten dira bein juiztoan sartzen danean,aurreko urteetako idealak berrlro,
orain ba-dai±lako idealak legundu egiten ditu.
Ikusi du ondo asko ideal oiek ezin ditezkela
lortu erabat eta eskuratzeko al dugun egin besterik ez daukagula, begien aurrean ondo eukirik
ez ditugula mundu ontan. erabat iritxiko bizibide
osotu oiek. Au eaisten.tziaren errealidadea eukitzea da. Orregatik emendtk aurrera ideal oiek
erregla edo arau bat izango dira gaztearentzat.
Beregan eta beraren aldamenean zoriona ta pakea

arkitu nai dituan gazteak, orain erabakitzen
asten da nolakoa izan bear duan.
Ideal batek inportantsi aundla eulci
dessake gizon guztiengan, eta gaateagan beti.
Egizko 'btzltza benetan artu eta bisitaa aaten
duten garai ontaa»ideala erregla da, es erx*egla
llla, bizi-bissia baizik, gazteari indarrak sortzen dizkio araua»
Esnaola'tar Anastasio, ofm.
-Arantzazukoa-

